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O SUPERNOVO
Conteúdo de qualidade e visual à altura, esse sempre foi 
nosso motivo de orgulho. Buscamos produzir tudo com 
cuidado para sempre agradar a audiência. 

Com mais de 15 atualizações por dia, produzimos notícias 
de cinema, séries de tv, games, quadrinhos, livros e 
música. O visual foi pensado para marcar cada segmento, 
favorecendo a organização e é claro a navegação pelo 
conteúdo, proporcionando uma leitura mais agradável. 

Além de notícias diárias procuramos desenvolver 
conteúdo diversificado em diferentes mídias, com 
material exclusivo e pensado  especialmente para cada 
plataforma. Tudo isso é dinamizado através do "Botecão 
do Jack", um grupo exclusivo para leitores e ouvintes do 
site no Facebook, onde a interação é constante, criando 
laços especiais com nosso projeto e equipe. 

Desde 2012 produzimos podcasts, com mais de 400 
episódios já publicados. E então agregamos a nossa 
plataforma o Cinecast, um dos podcasts sobre cinema 
mais ouvidos do Brasil.
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Atualmente o Supernovo conta com cerca de meio 
milhão de pageviews por mês e mais de 150 mil visitantes 
únicos.

Com destaque especial para os podcasts nossa conta no 
Itunes movimenta a cada episódio mais de 5 mil ouvintes 
e a conta do Cinecast mais de 15 mil.

É um grupo no Facebook para participação dos leitores e 
ouvintes do Supernovo. Hoje conta com mais de 800 
usuários engajados e ativos, propondo discussões sobre a 
cultura pop a todo momento. Todos os membros entraram 
no grupo por vontade própria por isso o alto engajamento. 
O Botecão é hoje nosso principal termômetro e fonte de 
feedback. 

PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS
VISITE: SUPERNOVO.NET/ANUNCIE

http://facebook.com/supernovo.net
http://twitter.com/supernovo.net
http://supernovo.net/anuncie
http://supernovo.net/anuncie
http://supernovo.net/anuncie


PERFIL DA AUDIÊNCIA

 31%  69%SEXO

13-17 ANOS

18-25 ANOS

26-35 ANOS

+35 ANOS

FAIXA ETÁRIA

ENSINO MÉDIO

SUPERIOR INCOMPLETO

SUPERIOR COMPLETO

ENSINO FUNDAMENTAL SOMOU MENOS DE 1% E MESTRADO POUCO MAIS DE 3%

ESCOLARIDADE

RENDA FAMILIAR
-                              R$ 4.000,00                              +

PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS
VISITE: SUPERNOVO.NET/ANUNCIE

82%
DOS ENTREVISTADOS JÁ COMPRARAM

PRODUTOS PRO INDICAÇÕES

DE SITES, SENDO 56% DELES

POR INDIÇÃO DO SUPERNOVO!
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FORMATOS DE MÍDIA

1. BANNER INTERVENÇÃO

Esse é um formato que disponibilizamos 
em nosso novo modelo de homepage 
modular. Basicamente ele ocupa cerca de 
75% da largura da tela do usuário por 50% 
da altura, em qualquer resolução. O 
banner tende a se adaptar as diferentes 
resoluções sem se prender a medidas 
standards que acabam limitando a 
publ ic idade de ser  v incu lada em 
dispositivos móveis.

* Esse é um formato que tentamos trazer 
para o lugar do Background que acabava 
dependendo da resolução do usuário para 
uma boa visualização e ainda recebia 
muitos cliques por engano.

2. PUBLIEDITORIAL

O Supernovo pode falar de um produto ou 
serviço desde que ele se encaixe em 
nosso tipo de conteúdo ou público, e 
também, desde que ele seja aprovado por 
nós, que seja uma recomendação real. 
Podemos também analisar e avaliar o seu 
produto/serviço em forma de review, 
sempre de forma imparcial.

Este serviço inclui:

Produção do artigo com a nossa qualidade 
de redação; Destaque na homepage; 
Divulgação nas nossas redes sociais

3. BANNER FULL (728×90)

Para os mais tradicionais, também 
trabalhamos com formatos padrões. Este é 
o banner mais comum e mais usado hoje 
em dia. Na homepage do Supernovo ele 
não tem posição fixa graças às mudanças 
de posições que efetuamos diariamente. 
Ou seja, o banner pode ser a primeira 
coisa que o usuário vê ou pode ficar 
inserido naturalmente entre uma sessão e 
outra. A posição é acordada previamente 
no momento da venda, não vamos ficar 
jogando o seu banner para cima e para 
baixo, fique tranquilo!

PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS
VISITE: SUPERNOVO.NET/ANUNCIE

http://supernovo.net/anuncie
http://supernovo.net/anuncie
http://supernovo.net/anuncie


FORMATOS DE MÍDIA

4. INTERVENÇÃO FULL

Esse é um formato que segue a mesma 
ideia do Banner Intervenção (número 1) 
que disponibilizamos em nosso novo 
modelo de homepage modular.  A 
diferença é que essa intervenção 
completa pode ocupar até 94% da largura 
e 100% da altura da tela do usuário, em 
qualquer resolução mas sem ser uma 
Interstitial (que o usuário tem a opção de 
fechar). A arte é inserida como se 
estivesse entre os blocos de artigos. No 
exemplo acima o espaço ocupa apenas 
50% da altura da tela visível antes da 
dobra, mas esse tamanho pode aumentar 
consoante o desejado.

5. CONTAGEM REGRESSIVA

Ou o famoso countdown. É um formato, 
completamente adaptado ao nosso visual, 
100% customizável e inserido de forma 
natural na navegação sem uso de Flash, 
podendo assim ser visualizado em 
qualquer plataforma, móvel ou desktop.

6. BANNER ARROBA

Ou Banner Half-Page (300×600). Duas 
medidas que tem a largura como ponto 
comum. Ambas modelos standards e 
sempre alinhados em algum dos lados dos 
textos, pode ser a direita ou a esquerda, a 
escolha do cliente. Esse formato apenas 
aparece nas páginas internas (artigos, 
notícias e críticas).

PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS
VISITE: SUPERNOVO.NET/ANUNCIE

http://supernovo.net/anuncie
http://supernovo.net/anuncie
http://supernovo.net/anuncie


FORMATOS DE MÍDIA

7. CONTENT BRANDED

Quer ter um espaço dentro do Supernovo 
para falar sobre assuntos que cercam a 
sua marca? Podemos disponibilizar um 
blog dentro do site, personalizável, 
totalmente branded. Também temos a 
opção de tornar as principais categorias 
de notícias do site, como Cinema por 
exemplo, patrocinadas pela sua marca.

8. PODCASTS 

Contamos com sete podcasts registrados, 
sendo tres deles ativos atualmente, uma 
v e z  q u e  o  n ú m e r o  p o d e  v a r i a r 
dependendo da época do ano, graças aos 
podcasts de reviews de séries. Entre 
esses o Patrulha da Noite, o segundo 
podcast review de Game Of Thrones no 
Brasil e um dos primeiros e maiores do 
formato em geral. São pelo menos 15.000  
downloads por episódios.

Formatos:

Spot de até 4 minutos;  Programa 
patrocinado de 1h00 no mínimo.

9. INTERSTITIAL

O que é o Interstital? É um formato bem 
apelativo que consiste em exibir uma 
página simples (geralmente apenas uma 
arte de fundo ao longo de toda a página 
com um botão ou vídeo) que é exibida ao 
usuário antes de carregar o site, com um 
link no canto superior direito: Ir para o Site »

É um formato ideal para divulgação de 
trailers e comerciais.

PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS
VISITE: SUPERNOVO.NET/ANUNCIE

http://supernovo.net/anuncie
http://supernovo.net/anuncie
http://supernovo.net/anuncie


QUEM JÁ ANUNCIOU



+55 11 3042-8442
W W W . S U P E R N O V O . N E T

D Ú V I D A S E I N F O R M A Ç Õ E S

C O M E R C I A L

P R E S S - R E L E A S E S

EDER AUGUSTO
eder@supernovo.net

JÉSSICA PAGLIAI
comercial@supernovo.net

press@supernovo.net
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